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 تله څرګندونو لوس پټرم د

 

 راحتمالي خط د هغو او
 
 

 ېهم ترخول تهړیپه دوام بله ناپ ړۍل ویافشاند خپلو نادرو دور ېک ویوروست ېپه د رمپټ ډونالډولسمشر  کاید امر
بللي دي او بله دا  ګترهر نیاو مجاهد یپه حقه بلل یې رغلیپر افغانستان د پخواني شوروي   ېاو هغه دا چ ېستلیا

 .يړوک هګړج ېاو هند په ک هیپاکستان، روس دیبا ید ېلر رډې کایافغانستان له امر ليیو رمپټ ېچ
 

   :يدوړ  ېځېرن د کره ېدا دواړه خبر پټرم د
 

کې هیڅ یو امریکایي لوړ پوړي خپر حقه ګڼلی تر دې م لیرغ پر افغانستان د شوروي مجاهدین ترهګر او پټرم
چې ان ټیټ پوړي چارواکي هم پر افغانستان د شوروي یرغل په حقه نه و ګڼلی په دې کې شک نشه چې امریکایان  څه

کسات  ماتې د مناویت خوا بدي نه و چې په دې سره دوی ته له شوروي د هځک غلریپر افغانستان د شوروي پر 
کیسي خو دا هم ویلي و چې له شوروي  مویلی د سي ای اې مشر يواکمن د نریګ درونال او د وبرابر ش سچان اخیستو

کیسي به مخکې له دې چې د سي ای اې رییس شي  مویلی افغانه پورې دوام وکړي ښایي يتروروست سره جګړه باید
ی دې فکر وکړي دا ړسورسره کړې وه چې  همامل ې کومه سوداګریزهله کوم افغان سره لیدلي هم نه وي او نه به ی
چې  ياپورته کېږر هپوښتن  کړې وي نو چې داسې ده بسب په يدوښمن خبره به یې له افغانانو سره د کومې شخصي

ات له شوروي سره کار و او له هغه یې باید کس هدد ؟ ځواب ساده دیيش اتب ه جګړه کېپ ده ولې غوښتل ټول افغانان
ځکه چې نه د ده وطنوال په کې وژل  پر ده یې څه توپیر و، کېدل اتب نو که په دې الر کې ټول افغانان یو اخیستی

پالر بوش  وا نریګ درونال ،رکارت يجم هر یو وولسمشران وطن په کې ورانېده. هغه مهال د امریکا هدد کېدل نه هم
، اقتصاد او نورو ډګرونو کې یې د شوروي يدیپلوماس د مجاهدینو تر ټولو کلک مالتړي وو، د جګړې، سیاست،

)امریکا( پر خاوره  یددو به وایې چې شوروي هتولکو  او مالتړ ننګه هکک پروړاندې د افغان مجاهدینو دومره په
پر افغانستان د  اامریک ېد ملګرو ملتو په ټولو غونډو ک تېری کړی دی. پر افغانستان د شوروي یرغل په کلونو کې

 ۱۹۸۰شوروي یرغل په کلکه محکوم کړی، همدا ډول په نورو نړیوالو غونډو کې هم همدغه حال و ان تر دې چې د 
چې هغه  دا کړې. لنډه متحری لوبې هم امریکا پر افغانستان د شوروي یرغل په غبرګون کې کاولمپی کال د مسکو د

د ګټو او د  ځلې ونه سپمولې. دا ځکه چې هغه وخت یې ېهل له پاره خپلې هیڅ راز ومحکومول یې د شورويوخت 
اوس خو شوروي نه شته چې کسات  مجاهدین ترهګر بولي ځکه چې پټرم بیا ساو ل سیال ماتولو مسله وه خوپخ

محمد رضا پهلوي  اباچ نهمدې امریکا د ایرا .؟يوررسېږ څه ګټه یې يبالوه ترې واخلي نو مجاهدین څه
هغه مور  او دپرېنښو خپله خاوره کې هم نا هباله، له واکه تر لرې کېدو وروست مژاندار ېدسیم یې توخ وی ېچ

نه دی بلکې هرڅوک  پترم دا یوازې .والندې ش وترخاور او هلته هدې نړۍ سره مخه ښه وکړ هل په مصر کې مړي
څنګه د ډالرو په بدل کې طالب مشران  فمشر لیدل چې ووم نه کېږي،چې په چا کې ګټې نه ګوري په کیسه کې یې 

په ښار کې یې په موټر  وسپارل، څنګه یې د ټولو انساني معیارونو خالف په ځنځیرونو وتړل او الس تړلي امریکا ته
ه ژړا ورته پ لکارم کې نوره خپله ګټه نه لیده له واکه یې لرې کړ چې لکارم کببر مسکو چې په ؟لکړ شکې سپ

    .تبو هم شو خو پروا یې ونه کړه او الس تړلی یې شوروي ته
بیا  پټرم خو هو ته شا کړندوستا ولهم ګیله نه ده په کار توپیر په دې کې دی چې نورو په عمل کې خپ پټرم نو له

   په خوله د زړه خبره وکړه.
افغانستان  عمآل ېږي مانا یې داده چېچې ویلي پاکستان، روس او هند دې په افغانستان کې وجنګ پټرم ېس چوا

که افغانان هوښیار نه شي او سرونه په   هځک هدا نو بیا ترټولو خطرناکه مسله د يورپرېږد همدغو هېوادو ته
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د نورو د ګټو له پاره د خپل ورور وینه تویه نه کړي او  ،يي ګټو تېر نه شنځا له ،يکې کښته نه کړ وګریوانون خپلو
یې نومونه یاد کړي او هم نورو  پټرم چې ودغو هېواد دبیا  به افغانستان خپل هېواد وران نه کړي،

  .يځوګر جګړو ډګر نیابتي د لورو
کرښه یې په  همنحوس ډډیورن له دې سیمې وتل نو د نانګریزا قاعده ده کله چې ډېره بد شاګومه دا یوه  

داسې ناوړه  ېته ی ږمو لووت له افغانستان تڅ هم چې مړ نروسا چې تر ننه یې موږ زیان ګالو، هپرېښود میراث
پښې سپکوي ښایي  پټرم س چېوبه یې تر ډېره احساسېږي نو ا هټکانون چې پایلې ټولو ولیدې او دپرېښو میراث

لسیزې د تنظیمي انډو خر  ېیم ۷۰او د  يورواچو لې تهخو ځواکونو وحریص افغانستان بیا د سیمې غواړي به چې
   کانې بیا تکرار شي. ډغویمن او

او که خپله  يسوزو خپل هېواد د نورو د ګټو په لمبو کې ورې اړه لري چې بیاپ دا اوس په ټولو افغانانو
نان کېږو او له خپلو ځاني او په زغرده پرېکړه کوي چې نور به افغا يراټولیږ رتغ انسانانو په شان پر یو ومتمدن د

پر مخ د افغانانو د تورې  وبدخواهان ، خپل هېواد به د نورو د ګټو له پاره نه ورانوو چې دا به د ټولووګټو به تېرېږ
  .تر ټولو کلکه څپېړه وي ېمیړان او
که د  وهللا ملک کې پاچا هم هنارام عادي کارګر او مامور هم پاچا دی خو په کې وطن او امن زه وایم په یو ارام 

څه چې  تاسالمی د پاچاهي خوند اخلي نو زه خو یې په ينارام ژوند په خوند پوه شي که بیا څوک د وطن په
        هم شک لرم. تانسانی په

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

